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PALAVRA DO PREFEITO
A nossa administração encerrou o
ano de 2009 com a sensação de dever
cumprido e com a certeza de que vamos
atuar durante este ano com a mesma
garra e força de vontade de quando
assumimos esta Prefeitura. Muita coisa
mudou em Ibirá, mas nossas ações não
param por aqui, vamos trabalhar incansavelmente para que você ibiraense tenha cada vez mais qualidade de vida.
Vamos investir em todas as áreas necessárias e fazer tudo o que for preciso
para que o munícipe se sinta amparado.
As unidades de saúde estão ativas, oferecendo atendimento clínico de qualidade e disponibilizando um número de
medicamentos jamais visto no município. Já na educação vencemos um grande desafio, aumentamos a quantidade
de alunos e queremos continuar trazendo esses jovens para a escola, pois esta
é a maneira mais eficaz de garantir um
futuro.
Não só acrescentamos alunos, como
também melhoramos a estrutura oferecida. Material apostilado, transporte e
merenda de qualidade são algumas das
características que fazem da rede municipal de ensino cada vez melhor.
A qualificação profissional também
faz a diferença, por isso buscamos parcerias e ao longo do ano que passou disponibilizamos três cursos: corte e costura, montagem de bijuterias e assistente
administrativo. Essas capacitações são o
pontapé inicial para a inserção no mercado de trabalho. E os cursos não param
por aí, agora em 2010 a população vai
ganhar muito mais, a começar pelos cursos técnicos de administração e turismo
receptivo.
Nosso trabalho ambiental já está
sendo reconhecido, pois fomos um dos
municípios que receberam o certificado
de Município Verde e Azul. Este título
veio para mostrar a importância de se
preservar o meio ambiente e também é
um estímulo para que possamos avançar
ainda mais nas nossas ações voltadas
para este tema. Plantio de árvores, educação ambiental e esgoto tratado foram
algumas das medidas que fizeram a diferença na conquista deste título.
O esporte nunca foi tão valorizado
em Ibirá. No ano passado promovemos
a 47ª edição da Jornada Esportiva, reunimos 22 cidades, e fizemos uma competição tão bonita que atraiu olhares
de toda região. Neste ano pretendemos
adequar a estrutura do Ginásio de Esportes para que possamos aumentar o
número de modalidades nas próximas
edições, para isso vamos insistir na captação de recursos junto aos Governo Estadual e Federal.
Em 2010 vamos continuar traçando
o caminho do trabalho, pois é só assim
que poderemos alcançar todas as conquistas que você, cidadão ibiraense,
precisa para VIVER BEM.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE IBIRÁ

Janeiro de 2010

Reforma de USF
possibilita melhor
atendimento

Fotos: Assessoria de Comunicação

A reforma e adequação da USF Ernesto Tavares garante atendimento de qualidade aos moradores do bairro Página 16

Ibirá recebeu
certificado de
‘Município
Verde Azul’

19ª Festa do
Peão atraiu
público de
toda região

Município
de Ibirá foi
beneficiado
com recape
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Programa Melhor Caminho já
recuperou mais de 2 km

Produtores
participaram de
palestra sobre
homeopatia
Esta publicação foi realizada
em obediência ao que determina a lei, especialmente os:
Art. 5º inciso XXXIII
Art. 37 § 1º da Constituição
da República Federativa do
Brasil art.11 inciso IV da Lei
8.429 de 02/06/1992 Responsabilidade Fiscal (LRF)
Prefeitura Municipal
de Ibirá
Praça José Bernardino
Seixas, 01 - Centro
CEP: 15860 – 000
Telefone: (17) 3551 9900
CNPJ: (MF)
45.158.193/0001- 41
Jornalista Responsável:
Laís Machado
Mtb: 52.200/SP
Projeto Gráfico e
Diagramação:
Odyn Comunicação

Estradas rurais do município estão
sendo beneficiadas pelo Programa
Melhor Caminho, mais de 2 quilôme-

tros já receberam manutenção, no
total 6 quilômetros serão recuperados, um investimento de R$ 500 mil.

A Aprei (Associação dos Produtores Rurais de Ibirá) em parceria com
a Prefeitura e a Casa da Agricultura
realizou em maio uma palestra gratuita sobre homeopatia em bovinos,
equinos e suínos.

Propriedades
rurais chegam
a 482

Fotos: Assessoria de Comunicação

Recuperação das estradas permite melhor tráfego para quem utiliza estes trechos

O Projeto LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária), desenvolvido entre 2007
e 2008, apontou um aumento nas propriedades rurais de
Ibirá de 442 para 482.

‘Empresário Rural’ capacitou 25
Vinte e cinco produtores rurais
concluíram o curso ‘Empresário
Rural’, oferecido ao longo deste

ano pela Casa da Agricultura, que
teve o objetivo de capacita-los
para administrem seus negócios.

Aprei foi beneficiada
com computador

25 produtores se
formaram no curso
de turismo rural

A APREI (Associação dos Produtores Rurais da Estância de Ibirá)
recebeu em junho, da Secretaria da

Agricultura e Abastecimento Estado
de São Paulo, computador, impressora e material de escritório.

Impressão:
Gráfica Potirendaba
Tiragem: 4,5 mil exemplares
Produtores durante palestra

‘Patrulha
Agrícola’
continua ativa
O projeto ‘Patrulha Agrícola’, desenvolvido pela Casa da Agricultura, continua prestando serviços aos
produtores rurais. Desde o início do
ano foram realizados 25 atendimentos. O projeto conta com dois tratores, um arado, uma esparramadeira,
uma carreta e uma plantadeira.

Um dos tratores disponibilizados

O Curso de Turismo Rural, oferecido aos produtores do município, foi concluído em dezembro e
formou 25 alunos. Com uma carga
horária de 224 horas a capacitação
foi uma parceria entre CATI, SENAR
e Prefeitura.

Representante da APREI durante entrega dos equipamentos

TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA AGRICULTURA EM 2009
Data

Evento

Carga horária

Participantes

18/02/2009

Sensibilização do Programa de Turismo Rural

4 horas

52

16/03/2009

Curso de Turismo Rural

224 horas

25

23/03/2009

Palestra ‘Conhecer para Desenvolver’
do Projeto e Aprendendo com a Natureza

8 horas

250

14/04/2009

Programa Jovem Aprendiz

14 horas

600

17/04/2009

Palestra Olericultura Sustentável

4 horas

33

22 e 24/04/2009

Treinamento em Produção de Eucalipto

12 horas

53

05/05/2009

Curso de Empresário Rural

144 horas

25

06/05/2009

Palestra sobre combate ao Greening

4 horas

24

28/05/2009

Palestra sobre linhas de crédito

8 horas

104

04/06/2009

Palestra ‘Meio Ambiente e a Roça’

8 horas

250

15/07/2009

Dia de Campo ‘Semeio de Aveia Preta’

8 horas

120

21/09/2009

Palestra ‘Dia da Árvore’

8 horas

150
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Dia do Meio
Ambiente foi
comemorado
com plantio
Para comemorar o Dia do Meio
Ambiente a Prefeitura desenvolveu
atividades direcionadas aos estudantes do município, entre elas
plantio de mudas e palestras. Ao redor da Prefeitura foram plantadas,
pelos estudantes, 20 mudas de ipês.
Já na área verde do Jardim do Bosque II foram plantadas oito mudas
de árvores nativas, incluindo frutíferas, como açaí e caju.

Secretário Estadual de
Meio Ambiente esteve em Ibirá
O Secretário de Estado de Meio
Ambiente, Xico Graziano, esteve em
no dia 29 de outubro para entregar
uma retro escavadeira e um caminhão basculante. Ele foi recebido
no Parque do Balneário, em frente
à Fonte Saracura. A retro escavadeira foi adquirida, pela Prefeitura, por
meio de recursos repassados pelo
Fecop (Fundo Estadual de Prevenção
e Controle a Poluição) e o caminhão
basculante por meio de recursos repassados pela Secretaria Estadual
de Economia e Planejamento.

70 estudantes
apresentaram
peça sobre
preservação

No total foram plantadas 28 árvores

Ibirá vai
plantar 11.825
mudas
Em agosto a Prefeitura firmou um termo de compromisso de recuperação ambiental
com o DEPRN (Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais). O documento estipula um prazo de 36
meses para que a Prefeitura
plante 11.825 mudas de espécies nativas, com a finalidade
de aumentar a biodiversidade
local e ainda reabilitar as áreas
de preservação permanente.

Aluno que mais
arrecadou garrafas
foi premiado

Setenta alunos da Escola Municipal Verginio Dallafini apresentaram
em agosto uma peça teatral sobre
a importância de preservar a natureza. Uma das preocupações dos
alunos foi de que todo material utilizado no cenário fosse reciclável. O
evento faz parte do projeto ‘Criança
Ecológica’ desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de
Meio Ambiente.

Apresentação foi realizada no Balneário

Secretário entrega a chave da retro escavadeira ao Prefeito de Ibirá

300 mudas
foram plantadas
no Dia da Árvore
Em homenagem ao Dia da
Árvore, comemorado no dia 21
de setembro, a Coordenadoria
de Meio Ambiente plantou
300 mudas. Duzentas mudas
foram plantadas em uma área
de preservação ambiental no
residencial Jardim do Bosque
e as outras 100 no Parque do
Balneário, próximo ao lago.

Mais de 10 mil
garrafas foram
usadas na
decoração de
Natal

Alunos
conheceram
estação de
tratamento de
esgoto

O estudante Jesuino Gabriel Careno da Escola Municipal Perciliano
José Bueno foi o que mais arrecadou
garrafas pet. O aluno foi premiado
com uma bicicleta, entregue no dia
12 de dezembro, no dia do aniversário da cidade, durante os eventos de
comemoração.

Meio ambiente
coloca placas
sobre preservação
Placas de preservação ambiental serão colocadas em três pontos
da cidade: no aterro sanitário, campo de aviação e em uma área verde, localizada na vicinal Ibirá sentido Termas de Ibirá. A iniciativa da
Coordenadoria de Meio Ambiente
tem o objetivo de alertar a população sobre os locais onde não se
pode jogar lixo

Ibirá recebeu
certificado de
‘Município
Verde Azul’

Ibirá obteve nota 81,72 na avaliação do Projeto Município Verde e
Azul e por isso está entre os 155 que
receberam a certificação por melhor desempenho no cumprimento
das dez diretivas ambientais. Participaram neste ano 645 municípios. O
documento aprova que o município
atuou em todas as áreas exigidas:
esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação da mata ciliar, arborização
urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e
conselho ambiental.

Árvore com mais de 12 metros

Estudantes durante o passeio

Jesuino recebendo prêmio

Fotos: Assessoria de Comunicação

As atividades em comemoração
ao Dia do Meio Ambiente foram
encerradas com uma visita a lagoa
de tratamento de esgoto do município.
Acompanhados por técnicos da
Sabesp os estudantes aprenderam
como é realizado o tratamento e
acompanhar algumas etapas do
procedimento.

Um projeto de decoração
natalina ecologicamente foi
desenvolvido no último ano no
município. Os enfeites foram
confeccionados pela própria
comunidade com garrafas pet,
que foram recolhidas pelos estudantes da rede municipal de
ensino. Foram montadas árvores de natal, anjos e bonecos
de neve que foram colocados
na Praça Nove de Julho.
Prêmio foi entregue em São Paulo
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47ª Jornada Esportiva
contou com 22 cidades

Fotos: Assessoria de Comunicação

Dia do
Desafio teve
participação
de 3.848
A população de Ibirá se mobilizou para ter uma boa classificação
no Dia do Desafio, que aconteceu
no dia 27 de maio. Segundo o Departamento de Esportes, 3.848 pessoas realizaram algum tipo de exercício físico

Autoridades durante a abertura da Jornada, que contou com a presença de equipes de todas as cidades participantes

Vinte e duas cidades participaram da 47ª Jornada Esportiva de
Ibirá e 10 delas levaram o troféu
de primeiro lugar para casa, no
entanto algumas venceram mais

de uma modalidade. As competições, que tiveram início no dia
17 de julho, foram encerradas no
dia 2 de agosto. Os jogos aconteceram no Ginásio Municipal e no

Parque do Balneário.
Estimativa da Comissão Organizadora da Jornada aponta que 20
mil pessoas passaram pelo evento
durante todos os dias.
Atividades no São Benedito

Campeão de vôlei marcou
presença na jornada

O atleta Maurício Lima, campeão
olímpico de vôlei e um dos integrantes do projeto ‘Embaixadores
do Esporte’, esteve em Ibirá para

prestigiar a 47ª Jornada Esportiva.
Maurício, que conquistou ouro em
duas olimpíadas, assistiu aos jogos e
jogou vôlei com os atletas locais.

Material esportivo
foi repassado à escolas
municipais
Cinco escolas municipais
foram contempladas com kits
de material esportivo doados
pela Prefeitura. Por meio de
um investimento de aproximadamente R$ 5 mil foram ad-

quiridos objetos como bolas
(basquete, futsal, futebol, vôlei
e handball), cordas, bambolês,
redes (futebol e vôlei), colchonetes e jogos (damas, dominó e
ping pong).

Ibiraenses conquistaram
campeonato de jiu-jitsu

Três atletas de Ibirá que disputaram o Open de Jiu-Jitsu 2009 trouxeram a medalha para casa. A competição aconteceu em São Paulo em
novembro. Bruno Oliveira alcançou
o primeiro lugar na categoria adul-

to; Giovani Alberto Colombo, que
disputou a categoria adulto master,
ficou em segundo lugar e Tatiane de
Souza Reis, também ficou em segundo lugar, mas na categoria infanto juvenil.

viverbem
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15 mil agasalhos
foram doados em
campanha
Pelo menos 350 pessoas foram
beneficiadas com as roupas e calçados arrecadados durante a Campanha do Agasalho, que aconteceu
em junho. No total foram doadas
15 mil peças.

Agasalhos foram entregues na Escola Municipal Perciliano José Bueno

Prefeitura ajuda a manter entidades

Prefeito de
Ibirá é ‘Amigo
da Criança’

CRAS vai atender
cerca de 3 mil
por ano
A unidade CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município de Ibirá foi inaugurada no dia
14 de novembro e deverá atender
uma média de 3 mil pessoas em um
ano. A Prefeitura contratou uma psicóloga e uma assistente social para
completar a equipe que conta ainda
com auxiliar administrativo e coordenadora.

O Prefeito assinou, em
abril, o Termo de Compromisso Prefeito Amigo da Criança,
se comprometendo a melhorar a qualidade de vida e ainda
implementar ações para proteção dos direitos das crianças
e adolescentes do município.
Crianças do SASI são algumas das beneficiadas por repasse

Durante o ano de 2009 mais de
R$ 270 mil foram repassados à entidades do município para auxílio na
manutenção, sendo elas Associação
Lar da Criança (R$108.877), Asilo São
Vicente de Paulo (R$ 27.758), IBEM
(R$ 21.897), SASI (R$ 104.800) e Centro Espírita União de Ibirá (R$ 8.250).

Conselho
tem novas
instalações
O Conselho Tutelar de Ibirá
já está funcionando em novo
endereço, agora está localizado no bairro São Benedito em
um imóvel que foi cedido e reformado, pela Prefeitura, para
melhor atender a população.
O Conselho foi instalado ao
lado do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social)
com o objetivo de facilitar o
acesso dos munícipes.

Unidade funciona no São Benedito

15 atendimentos
diários na
Assistência Social

Crianças são alvo de ações

Conselho
Tutelar recolheu
linha com
cerol
Curso gera oportunidade de trabalho

40 mulheres
participaram do
‘Costura Cidadã’

Autoridades no imóvel novo

O Conselho Tutelar do município de Ibirá realizou no mês de julho blitz em vários pontos da cidade para recolher linha com cerol. A
ação faz parte de um trabalho de
conscientização, que tem o objetivo
de alertar a população dos perigos
da linha com cerol, muito utilizada
para soltar pipa.

Diariamente são realizados em
média15 atendimentos pelo Departamento de Assistência Social, que
vão desde solicitações de informações até cadastramento de famílias
nos Programas Federais, Estaduais
e Municipais desenvolvidos no município.

1ª Conferência
da Assistência
Social aconteceu
em julho
O Departamento de Assistência Social promoveu no
mês de julho a 1ª Conferência da Assistência Social, onde
aconteceram três palestras,
que tiveram como tema central o SUAS (Sistema Único da
Assistência Social).

Curso de padaria
artesanal gera
emprego e renda

Criado pelo Departamento
de Assistência Social o projeto ‘Costura Cidadã’ já ensinou
técnicas de corte e costura
para cerca de 40 mulheres.
O objetivo do projeto é proporcionar a oportunidade
de inserção no mercado de
trabalho ou abertura do próprio negócio a mulheres que
tenham renda familiar de até
três salários mínimos.
Após a conclusão do curso mulheres têm a chance de montar próprio negócio

Mulheres, que tem filhos menores de 15 anos e renda per capita de até R$ 100, podem participar
do curso de padaria artesanal, que
é oferecido no município desde o
início do ano, por meio dos programas ‘Renda Cidadã’ e ‘Fortalecendo
a Família’.
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Após recesso por
conta da gripe
suína município
cumpriu reposição
A Coordenadoria da Educação
concluiu a reposição dos dias letivos, que foram perdidos devido a
suspensão das aulas como prevenção da gripe H1N1, de acordo com
os critérios estabelecidos pelo MEC
(Ministério da Educação e Cultura).

677 estudantes
participaram
do Saresp
Alunos dos terceiros, quintos, sétimos e nonos anos da rede municipal e estadual de Ibirá participaram
do Saresp (Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo). Realizaram a prova 677
estudantes. A avaliação foi aplicada
nas escolas municipais Perciliano
José Bueno (340 alunos), Vereador
José Lopes de Souza (231) e na estadual João Pedro Ferraz (106).

Alunos
dos Proerd
receberam
certificado

Medidas que contribuíram para
melhora no ensino em 2009
• Implantação de ensino apostilado desde maternal até o nono ano do Ensino
Fundamental
• Capacitação, pelo novo sistema de ensino, para os diretores, vice-diretores,
coordenadores e professores da rede
• Transporte gratuito para alunos que freqüentam cursos técnicos e faculdades
em outras cidades durante todo o ano letivo de 2009
• Planejamento de cardápio e merenda com acompanhamento nutricional. Alunos do período integral recebem cinco refeições diárias
• Assinatura do Compromisso Analfabetismo Zero no Estado de São Paulo
• Criação de uma classe multidisciplinar para recuperação paralela, para os estudantes das escolas Perciliano José Bueno e Vereador José Lopes de Souza
• Participação na ‘Semana Estadual de Mobilização Contra Dengue’
• Assinatura do termo de adesão ao projeto Brasil Alfabetizado
• Assinatura de convênio entre a Prefeitura e o MEC (Ministério da Educação e
Cultura) para repasses destinados às escolas municipais
• Assinatura de convênio com o Departamento Estadual do Suprimento Escolar
para recebimento do auxílio alimentação
• Assinatura de convênio com o Centro Paula Souza para implantação de dois
cursos técnicos
• Parceria com o Programa Jovem Aprendiz Rural e transporte dos alunos até a
cidade de Pindorama, onde são oferecidas as aulas

Trezentos e trinta e cinco
alunos de escolas do município receberam em agosto os
certificados de conclusão de
curso do Proerd (Programa
Educacional de Prevenção às
Drogas). O curso, ministrado
pela Polícia Militar desde o início do ano, foi oferecido para
alunos dos quintos e sétimos
anos com o objetivo de alertar
sobre os riscos das drogas.

Entrega dos certificados

Ibirá recebeu Secretário para
assinatura de convênio

O Prefeito recebeu no começo
de janeiro o Secretário Estadual
de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para a assinatura do convênio para a implantação dos dois

cursos técnicos: administração e
turismo receptivo. O evento foi realizado na Câmara e contou com
presença de autoridades de toda
região.

Estudantes durante avaliação

Centro Paula Souza
vai oferecer
dois cursos
técnicos em Ibirá
O município de Ibirá será beneficiado com dois cursos técnicos,
oferecidos pelo Centro Paula Souza, neste ano. A capacitação, que é
gratuita, foi solicitada pelo Prefeito
durante um encontro com a diretora superintendência do Centro. Serão disponibilizadas 40 vagas para
o curso de administração e 40 para
o de turismo receptivo. As aulas serão ministradas na Escola Municipal
Perciliano José Bueno.

Prefeito e Geraldo Alckmin durante encontro em Ibirá

Cento e sessenta e sete estudantes da rede municipal de Ibirá colaram grau no dia 16 de novembro em
cerimônia realizada no Ginásio Municipal. Participaram da colação de
grau alunos das escolas municipais:
Perciliano José Bueno e Vereador
José Lopes de Souza. Além dos familiares, professores e suporte pedagógico, estiveram presentes autoridades como o Prefeito e o vice.

Estudantes recebem certificados

35 jovens estagiaram na Prefeitura em 2009
Fotos: Assessoria de Comunicação

Parceria com
PEQ ofereceu curso
de costura
Vinte e sete alunos receberam
em outubro o certificado de conclusão da capacitação de costura
promovida no município pelo PEQ
(Programa Estadual de Qualificação) em parceria com a Prefeitura.
O curso teve duração de três meses
e durante este período cada aluno
recebeu uma bolsa auxílio no valor
de R$ 220.

Ano letivo foi
encerrado com
formatura

Estagiários durante palestra sobre acolhimento

n

1 no departamento de recursos humanos

n

8 no departamento de educação

n

11 no departamento de saúde

n

2 no departamento de tributos

n

3 no pronto atendimento

n

2 no departamento de engenharia

n

3 no departamento de esportes

n

1 no departamento de assistência social

n

4 no departamento de turismo

A carga horário pode ser de 4 horas,
com salário de R$ 175, ou 6 horas, com
salário de R$ 350. As horas trabalhadas
variam de acordo com o período em que
os estagiários estudam.
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Melhorias na Escola Municipal de
Educação Infantil Vera Lúcia Durante

Alunos receberam certificado em cerimônia no salão do Asilo

Participantes de curso de costura
receberam certificado em outubro

O curso de costura oferecido em
Ibirá, por meio do PEQ (Programa Estadual de Qualificação), terminou em
outubro e a entrega dos certificados

de conclusão foi realizada em uma
cerimônia no dia 16. Cada participante recebeu ao longo do curso uma
bolsa auxílio no valor de R$ 220.

Estudantes
comemoraram
7 de Setembro

33 alunos se
formaram
em cursos de
capacitação

Os alunos da rede municipal
comemoraram a Independência do Brasil (7 de Setembro)
com um evento cívico onde
foram apresentados números
de dança, jograis e peças de
teatro.

Montagem de bijuterias e assistente administrativo foram os dois
primeiros cursos oferecidos no município por meio de uma parceria
entre a Prefeitura e o Governo Estadual. A entrega do certificado dos
33 alunos que concluíram as capacitações aconteceu no dia 8 de julho
durante evento na Casa da Cultura.

• Creche Vera Lúcia Durante passou a ser uma Escola Municipal de Educação
Infantil para crianças de 0 a 4 anos
• Foi elaborada toda documentação, sendo estabelecidas regras para o funcionamento
• Nove profissionais foram contratadas sendo seis berçaristas, duas recreacionistas e uma professora de educação infantil
• Crianças foram divididas em classes de acordo com a data base
• 134 crianças atendidas das 7 às 17 horas
• Alimentação balanceada por nutricionista, sendo quatro refeições diárias
• Fraldas descartáveis passaram a ser oferecidas
• Aquisição de utensílios de cozinha, mamadeiras, canecas, roupas de cama,
colchões e material pedagógico

Melhorias na Escola Municipal
Perciliano José Bueno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratação de professor para reforço para ciclo II
Reforma do prédio da Educação Infantil
Instalação de bebedouro no pátio
Colocação de cortinas em cinco salas de aula
Reforma do gabinete odontológico
Compra de armário e gabinete para a pia da cozinha
Colocação de grade de proteção na escada
Reforma da mesa de refeição
Colocação de toldos nos banheiros e corredores da classe especial
Conserto das cadeiras da sala dos professores
Reparo dos portões laterais
Aquisição de corrimão para banheiro da classe especial

Melhorias na Escola Municipal
Professora Edith Pereira Gonzaga

Finalistas durante grupo de estudos com o professor

Estudantes receberam
menção honrosa em Olimpíada

A equipe da Escola Estadual João
Pedro Ferraz recebeu menção honrosa na final da 1ª Olimpíada Nacional de História do Brasil, promovida
pela Unicamp.

As estudantes participaram com
sucesso das cinco primeiras fases da
Olimpíada e foram classificadas para
a final entre mais de 3.950 equipes
de todo o Brasil.

Projeto de
reciclagem
arrecadou 600
quilos de papel

Estudantes, que cursam do sexto
ao nono ano, na Escola Municipal
Perciliano José Bueno desenvolveram um projeto de reciclagem que
arrecadou ao longo do ano letivo
600 quilos de papel. O material foi
vendido por R$ 90 e o dinheiro será
investido na aquisição de produtos
como lápis, borracha e canetas para
uso dos próprios alunos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhorias na Escola Municipal
Vereador José Lopes de Souza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alunos levando material para venda

Colocação de calçada de acesso as salas de fora e ao parque
Colocação de ventiladores em salas de aula e no pátio
Conserto das rachaduras nas paredes
Limpeza da parte externa
Colocação de divisórias
Colocação de cortinas
Aquisição de geladeira
Conserto de mimeógrafos
Troca de vidros quebrados

Troca e conserto de ventiladores
Troca de lâmpadas
Pintura do muro interno da arquibancada
Conserto da infiltração na sala de vídeo e rampa de acesso às classes
Construção de escada de acesso das classes do piso superior aos banheiros
Troca de portas dos banheiros e de salas de aula
Troca de torneiras
Conserto do interfone
Conserto do portão eletrônico
Conserto dos portões de entrada e saída dos alunos
Instalação de internet na sala de informática
Colocação de ar condicionado na sala de informática
Confecção de cortinas para cozinha, sala de informática e duas salas de aula
Doação de material esportivo
Colocação de um bebedouro novo
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ECONOMIA
Em 2009 a Prefeitura economizou na compra de alguns
itens, como por exemplo:
Conta de água: 23,14%
Conta de energia: 2,77%
Conta de telefone: 2,19%
Gás a granel: 10,95%
Merenda escolar: 6,75% mesmo
com aumento de 300 crianças na
rede municipal
Lubrificantes: 73,42%
Gasolina: 29,91%
Álcool: 33,56%
Diesel: 7,15%
Cesta básica: 28,18% com a mesma
quantidade e mesmos itens

Contribuintes
em débito são
notificados
A Prefeitura, por meio do Departamento Jurídico, está notificando
cerca de 3 mil contribuintes, que
estão com os impostos atrasados. A
medida foi tomada tendo em vista
que o pagamento dos impostos até
o final do ano de 2007 era realizado diretamente na Prefeitura, o que
gerou inúmeros casos de erros de
pagamentos.
Além de notificar os contribuintes, o Jurídico está fornecendo a
certidão das dívidas, para que no
prazo de 15 dias a situação seja regularizada. Os débitos podem ser
parcelados.

Praça será
construída no
‘André
Colombo’
A Prefeitura firmou com a
Secretaria de Estado de Habitação um termo que permite o
uso de uma área no Conjunto
Habitacional André Colombo para a construção de uma
praça. O investimento será de
aproximadamente R$ 150 mil.

Prefeitura celebra convênio para
regularização de escrituras
A Prefeitura acaba de firmar
convênio com o Programa Cidade
legal para regularização da escri-

tura de pelo menos 400 imóveis.
Conforme estabelecido no convênio será legalizado o documento

das residências que estão localizadas nos conjuntos habitacionais:
Fotos: Assessoria de Comunicação

• Vereador Roque Lopes de Souza
e André Colombo, mais conhecidos
como COHAB André Colombo, no
bairro São Benedito
• João Natalino Pinto, que fica na
rua São Vicente de Paula esquina
com a rua José Bueno Cavalheiro e
Cônego Theodoro Bea
• Guilhardo Franquini, localizado
na avenida Adriano Pinho Maia
esquina com a rua São Vicente de
Paula
• Ibirá E, que fica na avenida da
Saudade esquina com a Projetada
1, avenida Rio Grande do Sul e rua
Dr. Bernardino Ferreira, próximo a
Escola Municipal Vereador José Lopes de Souza

Prefeito durante assinatura do convênio na Secretaria de Habitação

Também serão beneficiados os
imóveis do quarteirão 24 A, situado no bairro São Benedito, que
confronta coma avenida Fêlix Ha-

108 pessoas foram atendidas
pelo Governo Itinerante

ffid José Gattaz, rua Dr. Bernardino
Ferreira, Avenida Antônio Pedroso de Barros e rua Américo José
Dias.

Prefeitura
adquiriu mais
um veículo
para a frota
A Prefeitura investiu R$ 19 mil,
de recursos próprios, na aquisição
de um veículo Astra, modelo 2006,
para a frota municipal.
O carro foi adquirido do FUSSESP (Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural
do Estado de São Paulo). O órgão
recebe veículos doados por deputados e depois vende as Prefeituras
do Estado.

Medida visa estreitar comunicação com os municípes

Inédito na região, o Governo Itinerante já atendeu 108
pessoas. O projeto consiste em
levar o gabinete do Prefeito aos
bairros, para que a população
possa fazer sugestões, críticas e
reclamações. A primeira edição

foi realizada no bairro São Benedito e atendeu 38 pessoas, a
segunda no Distrito das Termas
e 47 pessoas compareceram, já
a última edição foi realizada no
centro e contou com a participação de 23 pessoas.
Astra agora compõe frota municipal

Educação
realiza
seletiva

O Departamento de Educação
vai realizar seletiva para contratação de seis berçaristas e duas recreacionistas. Além disso, ficará em
aberto cadastro reserva para PEB
I, professor de: turismo, meio ambiente, música, informática, matemática, língua portuguesa, história,
inglês, espanhol, geografia e educação especial.

Prefeitura tenta parceria com usinas
para melhoria de estradas rurais

Prefeito e vice durante reunião que aconteceu no gabinete

O Prefeito se reuniu com
representantes de três usinas
da região com o objetivo de
propor uma parceria para a
recuperação de estradas rurais do município. De acordo
com o que foi proposto pela
Prefeitura as empresas disponibilizariam o maquinário
necessário para a realização
do serviço. As usinas estão
avaliando a possibilidade.
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Planos da Prefeitura para incentivar
os pequenos empresários
• Apoio à formação de Cooperativa de costureiras e Cooperativa de reciclagem
• Revitalização do Centro Comercial
• Incentivos municipais para as empresas do município
• Desburocratização nos processos de abertura de empresas

SEBRAE desenvolve programa
‘Comércio Varejista’ em Ibirá
O SEBRAE (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) em
parceria com a Prefeitura, SENAC
(Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial) e Associação Comercial de Ibirá está desenvolvendo no

município o Programa Comércio Varejista do Estado de São Paulo. A finalidade é melhorar o desempenho
das empresas deste setor, para isso
serão realizadas capacitações e consultorias individuais.
Fotos: Assessoria de Comunicação

• Balcão de atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual)
• Priorizar empresas locais nos processos licitatórios
• Cursos voltados para o setor de turismo
• Criação de novos empregos com o projeto de revitalização das Termas
• Participação em feiras e eventos turísticos para apresentação da Estância de Ibirá
• Introduzir a disciplina de empreendedorismo nas escolas
• Otimizar a atuação do Banco do Povo, oferecendo maiores recursos

Prefeitura vai oferecer curso de
eletricista em parceria com SENAI
A Prefeitura de Ibirá, por meio
de uma parceria com o SENAI
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), vai oferecer 16

vagas para curso gratuito de eletricista instalador residencial. O
período de inscrições ainda não
tem data definida.
Palestra reuniu comerciantes de diversos segmentos

Banco do Povo
já emprestou
mais de
R$ 114 mil
No ano passado Banco do Povo
de Ibirá efetuou 36 empréstimos,
que somaram mais de R$ 114 mil.
A Prefeitura contribuiu com uma
contrapartida de 10% em relação
aos recursos liberados, para os
empréstimos, pelo Governo do
Estado. A procura pelo serviço
aumentou em 2009, conforme
aponta relatório comparativo do
primeiro semestre deste ano em
relação ao ano passado.Nos seis
primeiros meses de 2008 o Banco
disponibilizou seis empréstimos,
no valor total de R$ 16,7 mil. Já no
mesmo período de 2009 foram
15 empréstimos, que totalizaram
R$ 54,5 mil.

Banco do Povo promoveu
mutirão de crédito

O Banco do Povo Paulista de
Ibirá realizou no dia 19 de novembr o Mutirão do Microcré-

dito. A medida, gerenciada pela
SERT (Secretaria do Emprego
e Relações do Trabalho), tem a

finalidade de incentivar os empréstimos aos micro e pequenos
empresários.

Procura pelos
empréstimos do
Banco do Povo
teve aumento
A procura pelos serviços do
Banco do Povo de Ibirá aumentou neste ano, conforme aponta
relatório comparativo do primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado. Nos seis primeiros meses de 2008 o Banco
disponibilizou seis empréstimos,
no valor total de R$ 16,7 mil. Já
no mesmo período deste ano foram 15 empréstimos, que totalizaram R$ 54,5 mil.

Crédito é um incentivo para empresários que querem dar pontapé inicial

Os empresários informais, que têm o objetivo de formalizar seus negócios, podem procurar o Banco do
Povo para a obtenção de recursos financeiros. Em Ibirá o Banco do Povo Paulista funciona de segunda à
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
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Ibirá integra circuito turístico regional

Fotos: Assessoria de Comunicação

Aquecedor solar
vai proporcionar
economia de até
R$ 10 mil por mês

O Prefeito conquistou uma verba
de R$ 180 mil junto a um Deputado
Estadual e o dinheiro será investido
na aquisição de um aquecedor solar.
O equipamento, utilizado no aquecimento de água para os banhos de
imersão no Parque do Balneário, vai
permitir uma economia de até R$ 10
mil por mês.

Ibirá e SEBRAE
firmam parceria para
desenvolvimento
do turismo

Parque do Balneário é o principal atrativo turístico, localizado em Termas de Ibirá

Durante o Seminário Turístico
Regional, que aconteceu no mês
de outubro em São José do Rio

Balneário fica
aberto até
mais tarde

Desde o mês de julho o Parque
do Balneário está funcionando com
novo horário: de terça a sexta, das
15h30 às 21h30; sábado, domingo
e feriado, das 9 às 18 horas. A modificação foi realizada para melhor
atender os turistas.

Preto, foi anunciado que Ibirá vai
compor, ao lado de outros nove
municípios, o Circuito Turístico

Regional, projeto que vai desenvolver ações para alavancar o turismo na região.

Investimentos nas Termas e
no Parque do Balneário
• Limpeza geral das Termas de Ibirá e do Parque das Termas, com poda de árvores
e execução de reparos nas vias públicas – guias, sarjetas, ruas e calçadas (praças e
canteiros) e manutenção ininterrupta incluindo tapa buraco nas vias asfaltadas
• Reparo e manutenção constante das redes de água esgoto e iluminação pública no
ambiente das termas do Parque e do Balneário;
• Reestruturação do funcionamento do balneário e do parque das termas, com normatização e atualização dos valores cobrados para os serviços oferecidos no balneário e retomada a cobrança de ingresso de veiculo no parque nos finais de semana
e feriados;
• Atualização do sistema de sinalização interna do parque com o inicio de colocação
das novas placas para sinalização viária e sinalização turística, bem como placas de
aviso sobre o funcionamento do Parque e do Balneário;
• Reorganização do atendimento do Balneário nos horários de funcionamento com
readequação e expansão dos serviços de fisioterapia, cuidados pessoais e estéticos;
• Execução de melhorias nas alas masculina e femininas no setor de banhos;
• Instalação da área especifica para os serviços de fisioterapia, cuidados pessoas e
estética dentro dos padrões adequados e melhor atendimento;
• Execução de melhorias na entrada do balneário e reativação da fonte;
• Reparos, pintura e manutenção do Balneário, com melhoria nos equipamentos e
imobiliário;
• Ampliação dos serviços da cantina com fornecimento de refeições;
• Reativação da piscina;
• Manutenção e reforma do toboágua para reativação

A Prefeitura está articulando
ações em parceria com o SEBRAE
no intuito de desenvolver o turismo
no município, tendo em vista que a
cidade é uma Estância Hidromineral. A primeira foi a participação
no Seminário Regional do Turismo,
onde Ibirá e outros municípios da
região sensibilizaram lideranças parar dar início as atividades na área
do turismo.

Entrada de veículos
passa a ser
cobrada no Parque
do Balneário

Desde o dia 19 de dezembro está
sendo cobrada taxa entrada de veículos no Parque do Balneário. A medida vale somente para os feriados e
finais de semana. De acordo com informações do Departamento de Turismo, pedestres têm acesso livre e
os ônibus poderão entrar no Parque
apenas para embarque e desembarque de turistas.
O objetivo desta medida além de
evitar atos de vandalismo no local é
levantar recursos para investimentos no próprio Parque.
Motos

R$ 2

Veículos de
passeio

R$ 5

Vans

R$ 7

Fachada do Balneário

Aumenta em
69% número de
banhos

Em 2009 a procura pelos banhos
de imersão oferecidos no Balneário
tiveram um aumento de 69% na
comparação com o ano anterior,
com isso o faturamento anual também aumentou em 58%. O movimento se deve as melhorias realizadas no local e também a divulgação
no programa Globo Repórter, em
julho do ano passado.

Placa colocada na entrada do Parque

O Parque do Balneário funciona de segunda a sexta-feira das
14 às 21 horas e sábados, domingos e feriados das 9 às 17
horas. Mais informações por
meio do telefone 3551 1313.
Banhos são indicados para tratamentos dermatológicos
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Nove sarjetões foram construídos

Fotos: Assessoria de Comunicação

No total 14 trechos foram beneficiados com o serviço

O Departamento de Obras
entregou em novembro a construção de nove sarjetões e a reforma de outros cinco. O serviço

tem o objetivo de melhorar o escoamento da água e o tráfego de
veículos. Foram investidos R$ 20
mil de recursos próprios.

Trechos onde sarjetões foram construídos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praça do
São Benedito
será
reconstruída
O Prefeito conseguiu junto
a Casa Civil recursos financeiros no valor de R$ 300 mil para
reconstrução da Praça Enestor
Bernardes da Silva, localizada
no bairro São Benedito. Apenas a igreja e o salão paroquial
permanecerão intactos. Pisos, canteiros, jardineiras e os
bancos serão demolidos e reconstruídos. Além disso, serão
construídos novos postes com
luminárias e um playground
com brinquedos de madeira.

Rua Benedito Reinaldo Bernardi com a rua Eugênia Teodoro Faria
Rua José Alves de Melo com rua Benedito Reinaldo Bernardi
Rua Artur Pagliusi com rua Benedito Reinaldo Bernardi
Rua João Batista Fernandes com rua Benedito Reinaldo Bernardi
Avenida da Saudade com rua João Batista Fernandes
Avenida da Saudade com rua Artur Pagliusi
Rua Artur Pagliusi com avenida Antônio Pedroso de Barros
Rua Artur Pagliusi com avenida Felix Affid José Gataz
Avenida Adriano Pinho Maia com rua Gino Fiorotto

Rua Bernardino Ferreira com a rua Antônio Pedroso de Barros
Rua Américo José Dias com avenida Adriano Pinho Maia
Rua Gino Fiorotto com avenida Felix Affid José Gataz
Rua Artur Pagliusi com rua Aluisio Rosante
Rua Artur Pagliusi com rua Ceará

Ibirá cria
Comissão
Municipal de
Trânsito

Área de lazer será reformulada

PM foi beneficiada com viatura
O município de Ibirá foi um dos
beneficiados com a doação de uma
viatura policial. A Polícia Militar re-

Em 2009 o Governador do
Estado de São Paulo entregou
as três vincinais do município
que foram recuperadas por
meio do programa estadual,
pró-vicinais.
Foram beneficiadas as seguintes estradas: Vicinal Abel
Pinho Maia (Ibirá – Potirendaba), Vicinal Rodovia Comendador Chafik Saab (Urupês
– Ibirá – Elisiário – Catanduva) e Vicinal Termas de Ibirá
– Elisiário. No total foram recuperados 54,5 quilômetros
de estradas, um investimento
de aproximadamente R$ 14
milhões.

Guarda
Municipal é
reivindicação
do Prefeito

Trechos onde sarjetões foram reformados
•
•
•
•
•

54,5 km de
vicinais foram
recuperadas

cebeu, em agosto, um veículo pálio
weekend, doado pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública.

A Prefeitura, instituiu em
outubro, a Comissão Municipal
de Trânsito, que tem como principal finalidade estudar e propor medidas para solucionar
problemas referentes ao trânsito do município. O grupo será
composto por nove membros
sendo dois do Poder Executivo,
um indicado pela Câmara de
Vereadores, dois representantes da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo
e quatro da sociedade civil.

O Prefeito participou no ano
passado de uma reunião no Departamento de Polícia Federal onde foi
entregue um ofício solicitando a implantação da Guarda Municipal no
município. De acordo com a reivindicação seria necessário de 12 a 18
homens para compor a guarda.

Escola
Vera Lúcia
Durante vai
passar por
ampliação
O município foi beneficiado,
no mês de dezembro, com uma
verba de R$ 180 mil repassado
pela Casa Civil e o dinheiro será
investido na reforma e ampliação da Escola de Educação Infantil Vera Lúcia Durante. Com
isso a unidade terá capacidade
para atender até 200 crianças.

Viatura possibilita que a Polícia Militar seja ainda mais ativa

Ponte da Fêlix
Haffid José Gataz
foi reconstruída
em madeira

Reconstrução de ponte era solicitada pelos munícipes desde o início do ano

Enquanto os recursos financeiros
não foram liberados para a construção de uma ponte de ferro na avenida Fêlix Haffid José Gataz a Prefeitura reconstruiu a ponte em madeira
para garantir a segurança dos munícipes que transitam pelo local.

Número de crianças vai aumentar

viverbem

12

Sabesp
implantará
rede de esgoto
na Coloninha

A Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) vai implantar
uma rede coletora de esgoto
no bairro Coloninha e ainda
vai construir uma estação elevatória. A extensão da rede
será de quase 2 quilômetros
e no total 52 imóveis serão
beneficiados, um total de 156
moradores. A obra é estimada
em R$ 283.023,74.

Vila Ventura
recebeu
melhorias na
praça e
na quadra
A Vila Ventura recebeu no
mês de outubro serviços de
manutenção, realizados pela
Prefeitura. O trabalho incluiu
melhorias na praça e na quadra de esporte. Na praça cerca
de 30 lâmpadas foram substituídas porque estavam queimadas. Além disso, os postes
de iluminação foram reformados e pintados e as pedras do
piso recolocadas. Já na quadra
de esporte as oito lâmpadas,
dos quatro holofotes, foram
substituídas. O investimento
foi de R$ 3,5 mil.

Ponte de estrada rural é recuperada
A ponte da Fazenda São Pedro,
que liga Ibirá à algumas propriedades rurais esteve interditada durante algum tempo mas foi recuperada
pelo Departamento de Obras da
Prefeitura.
A ponte, que foi reconstruída em
madeira, é a única via de acesso dos
moradores das propriedades rurais
e também dos produtores que dependem deste caminho.

Com instalação
de lombadas
trânsito fica mais
seguro
A Prefeitura instalou duas lombadas no município, os equipamentos
foram colocados com o intuito de
fazer com que os motoristas reduzam a velocidade em trechos considerados mais perigosos. Os equipamentos estão localizadas na rua São
Vicente de Paulo, em frente à Escola
Municipal Perciliano José Bueno, e
na rua Alfio Rosseto. A sinalização
indicativa também já foi pintada no
solo.

Fotos: Assessoria de Comunicação

Acesso pôde voltar a ser utilizado após manutenção

Ibirá firma convênio com Governo
do Estado para recape
O Prefeito assinou dois convênios com a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
para o recape de ruas e avenidas
do município. O primeiro é no valor de R$ 125.388,40, sendo R$
125 mil de responsabilidade da

VIAS BENEFICIADAS
Avenida Cônego Theodoro Beá, no
trecho entre a Avenida Antônio Pedroso de Barros e a Avenida Félix Haffid
José Gattaz
Avenida da Saudade, no trecho entre
a Rua José Alves de Mello e Rua Ibirá
Rua José Alves de Mello, em dois trechos: entre a Avenida da Saudade e a
Avenida Benedito Reynaldo Bernardi;
entre a Avenida Antônio Pedroso de
Barros e Avenida Félix Haffid José Gattaz

Equipamento visa segurança

Praça da Vila Ventura

Avenida Gabriel Sanches, no trecho
entre a Rua Arthur Pagliusi e Rua Coronel Jonas Gonçalves Gonzaga
Rua Coronel Jonas Gonçalves Gonzaga, em dois trechos: entre a Avenida
Gabriel Sanches e Avenida José Bueno Cavaleiro; entre a Avenida Cônego
Maurício Caputo e Avenida Luiz Rosante
Rua João Batista, em dois trechos: entre a Avenida Gabriel Sanches e Avenida José Bueno Cavaleiro; entre a Avenida Luiz Rosante e Avenida Ceará

Avenida Félix Haffid José Gattaz, no
trecho entre a Rua José Alves de Mello
e Rua Arthur Pagliusi

Avenida Cônego Maurício Caputo, no
trecho entre a Rua João Batista e a Rua
São Vicente de Paulo

Avenida Adriano Pinho Maia, no trecho entre a Rua Ibirá e a Rua Coronel
Jonas Gonçalves Gonzaga

Avenida Ibirá, no trecho entre a Avenida Armindo de Barros Rangel e Avenida Benedito Reynaldo Bernardi

Município foi beneficiado
com recape
Dez ruas e avenidas receberam
recape, o serviço foi realizado por
meio de convênio entre a Prefeitura
e a Secretaria Estadual de Economia
e Planejamento. No total foram investidos R$ 258.782,40 nas obras,

secretaria e o restante de contrapartida da Prefeitura.
O segundo no valor de R$
133.394, sendo que R$ 125 serão
repassados por meio do convênio
e o restante também de contrapartida do município.

sendo que R$ 250 mil foram repassados pela secretaria e o restante
de contrapartida da Prefeitura. A
estimativa é de que mais de 12 mil
metros quadrados tenham sido beneficiados.

Banheiros serão
construídos
na Praça Nove
de Julho
Por meio de recursos cedidos por um Deputado Federal
a Prefeitura vai construir banheiro na Praça Nove de Julho.
O parlamentar destinou ao
município uma verba no valor
de R$ 150 mil. A praça já conta
com banheiro, mas como estão em situação crítica a Prefeitura vai construir novos.
Melhorias no asfalto atendem reivindicação da população

Prefeitura firma
convênio para
investimentos
no Parque do
Balneário
A Prefeitura fimou, ao longo do ano, convênios com
o DADE (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) que somam R$
1,5 milhão para obras de revitalização no Parque do Balneário. O dinheiro será destinado a revitalização da avenida
de acesso ao Parque, plantio
de árvore, colocação de píer,
adaptação das calçadas para
deficientes, remodelação da
fachada das fontes Saracura
e Carlos Gomes, para a construção de um estacionamento próximo as fontes e outras
obras.
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Conquistas em 2009:
Cerca de
R$ 6 milhões
em convênios
assinados
• Convênio no valor de R$ 100 mil com a
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento para aquisição de ônibus rodoviário
• Convênio no valor de R$ 100 mil com o Ministério do Turismo para a realização da 19ª
Festa do Peão
• Convênio no valor de R$ 120 mil com a
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento para aquisição de caminhão basculante
• Convênio no valor de R$ 150 com o Ministério do Turismo para realização da Festa
das Nações
• Convênio no valor de R$ 1.350 milhão com
o DADE (Departamento de Apoio as Estâncias) para infra-estrutura turística no Parque
do Balneário
• Convênio com a Secretaria de Estado de
Habitação para regularização de cerca de 400
escrituras de imóveis
• Convênio com o Programa Acessa São Paulo para disponibilização de computadores
com acesso a Internet por mais cinco anos
• Convênio com o Programa Melhor Caminho, no valor de R$ 500 mil, para recuperação de 6,5 quilômetros de estradas rurais
• Convênio com PEQ (Programa Estadual de
Qualificação) para cursos de capacitação
• Convênio com o FUSSESP (Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo) para projeto
‘Costura Cidadã’ no valor de R$ 14 mil
• Convênio para aplicação da Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo)
• Convênio com o Ministério do Turismo no
valor de R$ 130 mil para instalação de sinalização turística
• Convênio com o Ministério da Saúde no
valor de R$ 100 mil para ampliação da USF
Vereador Ernesto Tavares

Público de toda região movimentou a Praça Nove de Julho durante a festa

Aniversário da Cidade foi
comemorado em grande estilo

O município de Ibirá comemorou
no dia 12 de dezembro 88 anos de
emancipação, por isso a Prefeitura
elaborou uma programação variada
e gratuita que foi do dia 10 ao dia
13 de dezembro. A população des-

frutou de shows, aulas de aeróbica,
transformações no visual, sorteios,
feiras e diversas atividades recreativas. Os eventos aconteceram, no
período da tarde e noite, na Praça
Nove e no Campo de Aviação.

Companhia
dos Pés se
apresentou
no Balneário

O espetáculo ‘Asas’, da Companhia dos Pés, foi apresentado
em Ibirá, no dia 30 de junho, no
Parque do Balneário.
A apresentação, que é um
misto de teatro com dança, foi
realizada na caixa d’água e os
artistas ficaram pendurados por
cordas de rapel.

Prefeitura
registrou
superávit no
ano passado

No ano de 2008 a Prefeitura teve um déficit de -2,7200%
na previsão orçamentária,
já em 2009 um superávit de
3,4500%.

Curso ensinou
técnicas de
pintura e desenho
O Departamento de Cultura, promoveu em abril a primeira edição do
curso de Pintura em Tela. A capacitação, gratuita, foi oferecida para aproximadamente 30 pessoas. O material
utilizado nas aulas, como lápis, tintas
e telas foi repassado pela Prefeitura.

Shows e barracas típicas foram principais atrativos

Festa das Nações contou com
atrações de renome nacional

A 9ª edição da Festa das Nações atraiu um público de aproximadamente 30 mil pessoas durante os quatro dias do evento.

atrações musicais como Jair Rodrigues, Moacyr Franco, Batom
na Cueca e Maycon e Renato agitaram a festa.

Carnaval
reuniu mais
de 40 mil

• Convênios para recapeamento asfáltico
que somam R$ 1.230 milhão
• Convênio com a Funasa (Fundação Nacional da Saúde) no valor de R$ 350 mil para
aquisição de pá carregadeira

O Carnaval de rua de Ibirá,
um dos mais tradicionais de
toda região, atraiu um público
de aproximadamente 40 mil
pessoas durante todos os dias
da festa. Além disso, a festa
movimentou o comércio local, as vendas tiveram aumento de 30%.

• Convênio com Fecop, no valor de R$ 180
mil, para aquisição de retro escavadeira
• Convênio, no valor de R$ 101 mil, para reforma do teto do Balneário e impermeabilização da caixa d’água
• Convênio no valor de R$ 25 mil para reforma das unidades de saúde
• Convênio com a Secretaria Estadual de
Agricultura, no valor de R$ 25 mil, para aquisição de uma máquina extratora de suco
• Convênio, no valor de R$ 262 mil, para
construção de galerias
• Convênio, no valor de R$ 180 mil, para ampliação da Escola Vera Lúcia Durante
• Convênio para aquisição de ônibus escolar
• Convênio, no valor de R$ 150 mil, para calçamento
• Convênio, no valor de R$ 300 mil, para investimentos em infra estrutura turística
• Convênio com Governo Estadual para doação de ambulância no valor de R$ 50 mil
• Convênio com a Secretaria Estadual da
Saúde, no valor de R$ 40 mil, para aquisição
de equipamentos de fisioterapia

Prefeito durante o descerramento da placa inaugural

Unidade do Acessa São Paulo
foi inaugurada oficialmente

Em funcionamento desde o ano
de 2008 o posto do programa Acessa São Paulo do município foi inaugurado oficialmente no dia 22 de
dezembro. Além disso, o convênio
com o programa já está renovado

por mais cinco anos e durante este
período a Prefeitura vai disponibilizar toda estrutura necessária para
manter a unidade em funcionamento, como funcionários, espaço físico
e ainda custeio de água e energia.

Em 2010 público deve ser superado
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30 alunos
participaram
do curso de
teatro

A Casa de Cultura promoveu em agosto um curso de teatro destinado à adolescentes
e adultos. O curso ministrado
por um professor de São José
do Rio Preto teve duração de
dois meses e na aula de encerramento os alunos apresentaram um espetáculo.

Arena lotada durante o show do sertanejo Luan Santana no terceiro dia de festa

19ª Festa de Peão atraiu público de toda região
Após alguns anos sem ser realizada a Festa de Peão de Ibirá voltou
em 2009 e atraiu público de toda
região. O Recinto André Colombo

foi palco de montarias em touros e
de atrações musicais conhecidas em
todo país como Luan Santana, João
Neto e Frederico, Victor e Matheus

e Jads e Jadson. Para que o evento
pudesse ser realizado o recinto passou por obras de adequação e reestruturação.

Dia do Soldado
Constitucionalista
foi comemorado

Estudantes realizaram apresentações a aprenderam importância da data

A Prefeitura realizou no dia 9 de
julho uma solenidade cívica, na Praça Nove de Julho, em comemoração
à Revolução de 1932 e ao Dia do Soldado Constitucionalista.
A Corporação Musical Pedrinho
Sala e os estudantes da rede municipal de ensino se apresentaram no
evento.

Crianças da
educação infantil
receberam
presentes de
Natal
A Prefeitura em parceria com
a Loja Maçônica Civilidade Latina
Ibiraense presenteou todos os alunos da educação infantil das escolas municipais.
No total mais de 900 crianças
foram beneficiadas. As meninas
ganharam bonecas e os meninos
carrinhos. Além disso, o Papai
Noel distribuiu balas e pirulitos a
todos.

Alunos do curso
de pintura
fizeram exposição
em Rio Preto

Cerca de 30 alunos, que participaram do curso de Pintura em Tela
oferecido pela Prefeitura, por meio
da Casa da Cultura, fizeram exposição dos quadros confeccionados na
Oficina Cultural de São José do Rio
Preto. A exposição aconteceu no
dia 1º de Junho durante todo o dia,
com entrada franca.

Munícipes foram
homenageados
com Título de
Cidadão Ibiraense
O comerciante José Roberto
Marouelli e Padre Guido Bogotto
receberam em novembro o Título
de Cidadão Ibiraense. A honraria foi
entregue durante evento que contou com presença de autoridades e
a população em geral.

Crianças da Escola Vera Lúciadurante apresentação do palhaço

Semana da Criança contou
com uma série de atividades

Durante toda a Semana da
Criança os alunos da rede municipal participaram de atividades recreativas como brincadeiras com

palhaços, gincanas (corrida, bola
queimada, bola ao cesto, tênis de
mesa, jogo da vela e futsal) e passeio de trenzinho.
Criança recebe presete
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Idosos tiveram
acesso a exame
preventivo de
câncer bucal
Em abril os idosos que foram
até as unidades de saúde para receber a imunização contra gripe
também tiveram acesso ao exame preventivo de câncer bucal.
Nos casos em que alguma lesão
foi detectada os pacientes foram
encaminhados para tratamento
adequado.

Com este exame o Departamento de Saúde visa detectar a doença o mais cedo possível

Ações em prol da saúde
desenvolvidas em 2009
• Transferência dos atendimentos de urgência/emergência da UBS Dr. Raul Tarsitano para a Santa Casa com atendimento 24 horas
• Contratação de Clínico Geral por 60 horas semanais

Ministério da Saúde e
Fundação Cearense
promoveram curso no mucípio
Um curso de Terapia Comunitária,
promovido pelo Ministério da Saúde
em parceria com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura foi realizado

em Ibirá no mês do outubro e atraiu
aproximadamente 70 participantes
de diversas cidades da região, como
Jales, Santa Fé do Sul e Barretos.

• Efetivo controle de remoção realizado pelas ambulâncias no serviço urgência/
emergência
• Reforma e adequação da unidade de saúde das Termas e implantação da equipe de Saúde da Família
• Reforma e adequação da unidade de saúde Vereador Ernesto Tavares com
contratação de um Clínico Gerail por 40 horas semanais
• Treinamento e acolhimento de funcionários
• Reorganização da área técnica e administrativa da UBS Dr. Raul Tarsitano para
melhoria do fluxo do atendimento e ainda contratação de Clínico Geral por 30
horas semanais e Pediatra também por 30 horas semanais
• Efetiva implantação do programa Hiper Dia com agendamento específico nas
três unidades de saúde com consulta de enfermagem mensal e médica semestral, aferição de pressão arterial e exame para controle de diabetes
• Agendamento de consultas nas três unidades de saúde

Participantes durante o curso que foi ministrado nas Termas

Município é beneficiado com
doação de ambulância

• Informatização do fichário central e da farmácia
• Implantação da Unidade de Avaliação e Controle para organização e melhoria
da Atenção Básica
• Padronização da lista de medicamentos, com aumento
• Implantação da farmácia de alto custo via malote
• Ampliação do horário de ônibus com saída às 6 horas e às 13 horas para média
e alta complexidade até a cidade de São José do Rio Preto
• Adequação do serviço de esterilização das unidades de saúde com aquisição
de autoclave e seladoras e também implantação do controle bacteriológico
• Aquisição de equipamentos para Odontologia (canetas de alta rotação)
• Aquisição de materiais psícopedagógicos para área de Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional e Psicologia
• Aquisição para equipamentos de fisioterapia, por meio de convênio com a
Secretaria de Estado da Saúde
• Reforma de funilaria, tapeçaria e mecânica dos veículos: Saveiro, microônibus
e Kombi
• Manutenção periódica dos equipamentos médico, odontológico e hospitalar
• Revisão da Lei Municipal do Conselho Municipal de Saúde
• Mais de R$ 400 mil repassados a Santa Casa de Misericórdia

Nova ambulância vai permitir melhor atendimento

A frota de ambulâncias de Ibirá
conta agora com mais um veículo,
tendo em vista que o município foi
beneficiado com a doação de um

Fiat doblô, doado pelo Governo do
Estado. O veículo, com valor estimado em R$ 50 mil, havia sido reivindicado pelo Prefeito.
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Atividades desenvolvidas pela
Coordenadoria da Saúde
• Campanha da Rubéola: 2.994 pessoas receberam a imunização contra a doença
• Campanha Carnaval: Distribuição de 8 mil preservativo durante as comemorações

Reforma de USF possibilita
melhor atendimento
A reforma e adequação da USF
(Unidade de Saúde da Família) Ernesto Tavares, localizada no bairro São
Benedito, garante atendimento de
qualidade aos moradores do bairro.

Na unidade é disponibilizado clínico
geral, que atende durante 8 horas
por dia com hora marcada. Os atendimentos de urgência/emergência são
encaminhados para a Santa Casa.
Fotos: Assessoria de Comunicação

• Campanha de vacinação contra a influenza: 1.120 pessoas imunizadas
• Prevenção de Câncer Bucal em Idosos: 700 pacientes examinados
• Campanha contra poliomielite – 1ª fase: 678 crianças imunizadas
• Campanha contra poliomielite – 2ª fase: 703 crianças imunizadas
• Campanha anti-rábica: 2.782 animais, entre cães e gatos, receberam a vacina
• Campanha Fique ‘Sabendo’: 400 pacientes realizaram o exame que detecta HIV
• 26.719 receitas atendidas
• 895.775 unidades de medicamentos entregues
• Implantação da entrega de medicamentos de alto custo
• 274 pacientes atendidos pela farmácia de alto custo
• 429 unidades de medicamentos de alto custo entregues
• 16.129 consultas rotineiras
• 736 consultas emergenciais
• 877 procedimentos médicos
• 2.528 animais imunizados contra raiva
• 7.435 atendimentos odontológicos
• 1.032 atendimentos com fonoaudióloga
• 1388 atendimentos psicológicos
• 664 atendimentos com terapeuta ocupacional

Medida beneficia moradores do bairro São Benedito

Medicamentos
de alto custo
são entregues
em Ibirá

Semana
da Tuberculose
entrevistou 570

Os pacientes de Ibirá que fazem
algum tipo de tratamento com medicamentos de alto custo não precisam mais ir até São José do Rio Preto
retirar os remédios, tendo em vista
que agora as receitas são atendidas
no próprio município. Os medicamentos são retirados na farmácia
da UBS Central.

• 2.387 consultas de enfermagem
• 33.674 consultas nas unidades de saúde familiar
• 550 procedimentos realizados nas unidades de saúde da família
• Exames de anemia realizados em todas as crianças da educação infantil
Exames são preventivos

A Semana da Tuberculose,
realizado pelo Departamento
da Saúde em março, entrevistou 570 pacientes durante os
cinco dias em que foi realizada no município.
O objetivo é diagnosticar a
doença e conscientizar a população sobre a importância
do tratamento.

Ações desenvolvidas pela vigilância sanitária
• 75 reclamações atendidas
• 59 notificações
• 475 visitas em residências e estabelecimentos comerciais
• 18 coletas de lixo contaminado
• 35 coletas de água

Ações desenvolvidas pelo Centro de
Erradicação de Vetores de Ibirá
• 624 terrenos vistoriados
• 4927 imóveis vistoriados
• 34.552 visitas casa a casa
• 121 vistorias em pontos estratégicos

Estoque de alto custo

1.113 idosos
imunizados contra
gripe

Mil cento e treze idosos, com mais
de 60 anos, foram imunizados contra
gripe durante a campanha, encerrada em maio deste ano. O Departamento de Saúde, com o objetivo de
atingir um número maior de idosos,
realizou vacinação casa a casa.

Ibirá atingiu a meta

